
 
 

درجة( ٢٠السؤال األول: اختيار من متعدد:              )  
 

 ٣ ٢ ١  السؤال

 من صور الفأل : -١
 

قول :لقد سهل 
 .أمركم

قول : ماذا سيحدث 
 اليوم.

قول : من رآك 
 ا.لم يرى خير

           :اذته أي مما يلي يحرم إع-٢
 

من وقع تحت 
 ظلم

 من استجار من
 األذى

من فر من أداء 
 الحقوق 

                                                                                           م الحلف بغير هللا إذا كانحك-٣
               للمحلوف به:تعظيم  فيه

 ال يجوز  شرك أكبر  شرك أصغر

الصالحة من صيغ الدعاء التوسل هلل باألعمال -٤
 مثل : 

برحمتك 
 استغيث

 أسألك ببر والدي  أعوذ بعظمتك

 العبارات الشركية : من -٥
 

مالي إال هللا ثم  الطبيب لمات لوال لوال هللا ثم فالن
 أنت 

رقنا بعد )ثم أغ كانت عقوبة قوم لوط عليه السالم : -٦
 الباقين (

)و أمطرنا عليهم  )ريح صرصر عاتية(
 ا(مطر

 )عباد الرحمن حال اإلنفاق(:وصف -٧
 

 قواما يقتروا فوايسر

 قوم شعيب عليه السالم: ذنب الذي اشتهر بهال-٨
 

)أتأتون 
  (الذكران

)أوفوا الكيل وال 
تكونوا من 

 المخسرين (

 بطشتم جبارين()

 تعالى: )نزل به الروح األمين (. يقصد به  قال-٩
 

جبريل عليه 
 السالم

إسرافيل عليه  ميكائيل عليه  السالم 
 السالم 

. قال ى الداعية البدء باألهم في الدعوة عل -١٠
 تعالى:

ني لكم رسول إ)
 أمين(

)إذا قال لقومه أال 
 تتقون(

)قال وما علمي 
بما كانوا 
 يعملون(

 من المواضع التي تباح فيها الغيبة : -١١ 
 

 في المجالس في االستشارات في العمل

النميمة وعدم   الظلم والشح  و البهتانالغيبة  عذب صاحب القبرين في ذنبين هما:-١٢
 االستتار من البول

دوي كدوي النحل  صحابي جليل كان يسمع له -١٣
 ليال :

عباس  عبدهللا بن
 رضي هللا عنه

أبي صرمه رضي هللا 
 عنه 

عبدهللا بن مسعود 
 رضي  هللا عنه

كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو عقوبة -١٤
 ى:.يسم

 معاصي  كبائر صغائر

 (: في الحديث : )إنما الشديد -١٥
 

من يملك نفسه  القوي الخصم بالصرعة  
 عند الغضب 

 العاشر  التاسع الثامن  الوقوف بعرفة ( للحاج يكون في اليوم :) -١٦

 لى المرأة حال اإلحرام :يحظر ع-١٧
 

قفاز و لبس ال
 النقاب 

 تغطية الرأس لبس المخيط

 لمولود الذكر في العقيقة :يذبح عن ا-١٨
 

 شاتان ثالث شياة شاة

 التشريق :أعمال الحاج في أيام -١٩
 

الجمرات  رمي  الطواف 
 الثالث 

رمي الجمرة 
 الكبرى

شف  منكبه األيمن وجعل كيسن للمحرم  -٢٠
 ويسمى:الرداء على الكتف األيسر 

 

 السعي  الرمل طباعاالض

  
 
                                                     

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ١٤٤٣-لثالفصل الدراسي الثا- اإلسالميةمادة الدراسات -متوسط  الثانيالصف -اختبار نهاية الفصل
 -٣عدد األوراق   -٣عدد األسئلة -الزمن :ساعتان

١ 



 
 

 السؤال  الثاني:                                                      
    
 

 درجات(  ٥ ) المناسب : والنص الشرعي زاوجي بين الموضوع  - أ
 
 شروط الداعية إلى هللا.-١
 دالئل صدق النبوة. -٢
 القرآن كالم هللا .-٣
 اعاة مشاعر المسلم .مر-٤
 سلوب األمثل في الدعوة .األ-٥
 

 الموضوع المناسب  اآلية الكريمة 

  ك يحزنه(إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر فإن ذل)-١

  )وما أسألكم عليه من أجر(-٢

  أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل() -٣

  واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين() -٤

  و إنه لتنزيل رب العالمين()-٥

   
 
 

 درجات(  ٥: ) الجدول التالي رتبي أعمال العمرة حسب  - ب
 

 (       السعي  –اإلحرام  –الطواف  -ركعتان خلف المقام –الحلق و التقصير )  
 

 العمل األول
 

 العمل الخامس العمل الرابع العمل الثالث العمل الثاني 

 
 
 
 

    

                                         
 
 
 
 
 
 
 

٢ 



 
 
 
 

 السؤال الثالث:                                                
 

 درجات(.        ٥ضعي المصطلح المناسب أمام المعني المناسب :)  - أ
 
 

 الزور  الرمل  الطيرة ريع  تانالبه

   
 

 المعنى  المصطلح

 ن مرتفع عال .مكا  

 .بين العلمين األخضرين للمحرم  اإلسراع 

 يات و المسموعات.التشاؤم بالمرئ 

 .الكذب            

 ………………………………..ذكرك أخاك بما ليس فيه 

 
 

 

 درجات( ٥مثلي للمسائل التالية )مثال واحد فقط( : ) - ب
 

 المثال المسألة 

 ………………………… صفات الشعراء المذمومة .-١

  .األضحية  في تي يجب تجنبهاالعيوب ال-٢

  أوقات إجابة الدعاء.-٣

  لص من الغضب .طرق التخ-٤

  زينة اإليمان .-٥

 

٣ 
 انتهت األسئلة 

 


